Zjazdowe materiały sprawozdawcze z prac Delegatur OIL i komisji problemowych ORL
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi informuje, że uchwałą ORL nr 602/VIII/2018 z 27.11.2018 r.,
został zwołany
XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy
30 marca 2019 r. (sobota)., godz. 10:00, Słok k. Bełchatowa, Hotel Wodnik
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Część I
Sprawozdania zjazdowe wiceprezesów Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi
– przewodniczących delegatur
Delegatura Łódzka (maj 2018 – luty 2019)
W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 zebrań delegatów Delegatury Łódzkiej OIL,
wybranych na okręgowe zjazdy lekarzy w ósmej kadencji.
Pierwsze, w VIII kadencji OIL, spotkanie delegatów Delegatury Łódzkiej, które odbyło się 7 maja
2018 r., otworzył je Grzegorz Krzyżanowski, przewodniczący Delegatury Łódzkiej VII kadencji,
przedstawiając nowo wybranego wiceprezesa ORL – Łukasza Jaska, który będzie przewodniczył
tejże Delegaturze w VIII kadencji. Podkreślił Jego wieloletni wkład w działalność łódzkiego
samorządu.
Spotkanie rozpoczęło się smutnym akcentem, poinformowano o śmierci Józefa Głośnego,
który mandatem delegata legitymował się od pierwszej kadencji OIL. Pan Doktor odszedł
na wieczny dyżur 4 maja 2018 r. Pamięć zmarłego Kolegi Delegata uczczono minutą ciszy.
W części roboczej zebrania, delegaci zostali poinformowani o możliwości działania
w powołanych przez Okręgową Radę Lekarską (uchwały ORL nr 4 i nr 5 z 4 kwietnia 2018 r.)
komisjach problemowych. Wiceprezes poprosił o składanie takich deklaracji i zaangażowanie się
w pracę samorządu, zgodnie z własnymi zainteresowaniami czy też predyspozycjami.
Przedstawiono informacje dotyczące prac Okręgowej Rady Lekarskiej, Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej i Naczelnej Rady Lekarskiej.
Poinformowano o możliwości korzystania z pomocy pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy
i lekarzy dentystów oraz mediatora, z prośbą o propagowanie takiej wiedzy wśród środowiska
lekarzy i ich rodzin.
Kolejną część zebrania poświęcono na szkolenie w zakresie RODO – ochrony danych
osobowych, czyli Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r., które począwszy od 25 maja br., dość znacznie przemodeluje sposób, w jaki
wykorzystujemy dane osobowe. Zawiłości wiedzy o RODO i jego praktyczne zastosowanie
przybliżył uczestnikom zebrania informatyk i Administrator Bezpieczeństwa Informacji OIL –
Bartłomiej Nowak. Podczas szkolenia delegaci zadawali pytania i wspólnie wyjaśniano niektóre
wątpliwości.
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W pierwszej części zebrania (11 czerwca 2018 r.) prezes ORL Paweł Czekalski
zrelacjonował koleżankom i kolegom delegatom przebieg spotkania z dyrektorami szpitali
i przedstawicielem rządu – wicewojewodą Karolem Młynarczykiem, które miało miejsce 5 czerwca
2018 r. w siedzibie Izby. Było to pierwsze spotkanie o charakterze roboczym, zwołane w celu
rozpoznania sytuacji kryzysowej w ochronie zdrowia związanej z brakami kadrowymi, „ucieczkąˮ
młodych lekarzy za granicę i konfliktami pracowników z dyrekcją.
Następnie Ł. Jasek przedstawił zebranym relację z XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy, który
obradował w dniach 25–26 maja br., w Warszawie. Członkowie łódzkiej OIL podczas Zjazdu
aktywnie pracowali w następujących gremiach zjazdowych: Grzegorz Krzyżanowski przewodniczył
obradom Zjazdu. Do pracy w komisjach zostali powołani: Paweł Czarnecki – w Komisji
Mandatowej; Komisji Regulaminowej przewodniczył Włodzimierz Kardas, a Łukasz Jasek był
sekretarzem. W Komisji Uchwał i Wniosków przewodniczącym został wybrany Ryszard Golański,
a członkiem Dariusz Timler. W pracach Komisji Skrutacyjnej, powołanej do wyboru członków
NRL, NKR, KKW, brali udział Irena Elerowska i Piotr Wiśniewski. W pracach Komisji Wyborczej
XIV KZL brał czynny udział Paweł Susłowski. W przeprowadzonych wyborach do organów,
członkowie łódzkiej OIL zostali powołani w skład następujących organów NIL: Naczelna Rada
Lekarska – Paweł Czekalski – z funkcji (prezes ORL w Łodzi) i wybrani: Ryszard Golański, Łukasz
Jasek, Grzegorz Krzyżanowski, Małgorzata Lindorf, Grzegorz Mazur i Damian Patecki. Członkami
Naczelnego

Sądu

Lekarskiego

zostali,

na

kolejną

kadencję:

Ireneusz

Juzala

i Paweł Matysiak. W skład Naczelnej Komisji Rewizyjnej został wybrany, nowy delegat – Filip
Płużański. W Krajowej Komisji Wyborczej na czas trwania VIII kadencji będą pracowali:
Włodzimierz Kardas i Paweł Susłowski.
W kolejnej części, prowadzący zebranie wiceprezes Ł. Jasek, zapoznał uczestników
spotkania z materiałami uchwalonymi przez XIV KZL, który podjął: 17 uchwał, 4 stanowiska
i 19 apeli. Do szczegółowej analizy uchwalonych materiałów odesłał zainteresowanych na stronę
internetową NIL.
W posiedzeniu Delegatury Łódzkiej 10 września 2018 r. przedstawiono stan realizacji
porozumienia rezydentów. Ustawa zwiększająca nakłady na ochronę zdrowia nałożyła na lekarzy
rezydentów i specjalistów obowiązek składania deklaracji zobowiązania dotyczącego miejsca pracy.
Poinformowano o spotkaniach u wojewody łódzkiego w ramach Łódzkiego Forum dla Zdrowia na
temat „Młodzi lekarze w woj. Łódzkim”.
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Ponadto przedstawiono sytuację Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, dotyczącą wynagrodzeń oraz protestu anestezjologów.
Szczegółowych wyjaśnień w dyskutowanych sprawach udzielał obecny na zebraniu Jacek Wilkosz.
Przedstawiono wykaz przeprowadzonych szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów,
prowadzonych przez Ośrodek Kształcenia łódzkiej OIL oraz sprawozdanie z prac organów OIL.
Przekazano informację o powołaniu Zespołu IT (Zespół Information Technology) w celu
opracowania zasad i sposobu obecności łódzkiej OIL na portalach społecznościowych i w Internecie.
W skład zespołu powołano lekarzy: Łukasza Jaska, Mateusza Kowalczyka i Przemysława
Karpińskiego.
Poinformowano, że Prezydium ORL w Łodzi poparło dążenie konsultanta wojewódzkiego
w dziedzinie neurologii dla województwa łódzkiego dr n. med. Bożeny Adamkiewicz do włączenia
do tego programu Regionalnego Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu (RCPiLUM)
w WWCOiT) im. M. Kopernika w Łodzi. Centrum spełnia wszelkie wymogi do przeprowadzenia
pilotażu. Łukasz Jasek wyjaśnił, że chodzi o leczenie udarów niedokrwiennych metodą pozwalającą
na przeprowadzenie trombektomii i usunięcie skrzepliny krwi. W pilotażu nie uwzględniono faktu,
że w województwie łódzkim udary są drugą, pod względem liczby, przyczyną udarów.
Jednym z pierwszych tematów omawianych podczas posiedzenia 19 listopada 2018 r. była
zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy wprowadzającej obowiązek szczepień
ochronnych dla dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli. Szef Delegatury Łukasz Jasek
przekazał członkom listy umożliwiające zbiórkę podpisów.
Kolejnym tematem poruszonym podczas posiedzenia był problem wypalenia zawodowego
wśród lekarzy i lekarzy dentystów, a przede wszystkim planowanego badania tego zjawiska wśród
członków OIL w Łodzi. Zakres badana nakreślił sekretarz ORL w Łodzi Mateusz Kowalczyk,
pomysłodawca projektu.
Zapoznano delegatów ze złożonymi wnioskami na kandydatów do nagrody „Zasłużony
Nauczyciel Lekarzy” dla: prof. Józefa Drzewoskiego (specjalisty chorób wewnętrznych
i diabetologii) oraz prof. Krzysztofa Kuzdaka (specjalisty chirurgii ogólnej). Obecni na zebraniu nie
zgłosili uwag, tym samym wnioski przekazano do decyzji kapituły odznaczenia „ZNL”.
Na posiedzeniu Delegatury Łódzkiej 28 stycznia 2019 r. przedstawiono sprawozdanie z prac
organów ORL oraz NRL. Ponadto poruszono temat projektu wprowadzenia e-recept, które muszą
zastosować wszyscy lekarze do końca 2019 r., co wiąże się z założeniem odpowiedniego konta.
Niestety, okazuje się, że wymaga to wyjątkowej biegłości informatycznej i znajomości obsługi
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komputera. Ponadto należy uzyskać dostęp do odpowiednich certyfikatów, co okazuje się być
niełatwym przedsięwzięciem.
Poinformowano o przyznaniu odznaczenia „Meritus Pro Medicis” lekarzom, wyjątkowo
zasłużonym dla samorządu lekarskiego. Z przyjemnością odnotowano, że to wyróżnienie przypadło
dwojgu członkom OIL w Łodzi – lek. dent. Irenie Elerowskiej i dr. n. med. Grzegorzowi
Krzyżanowskiemu.
Na 25 lutego br. zaplanowano, spotkanie Delegatury Łódzkiej poświęcone przygotowaniu
projektów uchwał i apeli na Okręgowy Zjazd Lekarzy.
Łukasz Jasek

Delegatura Piotrkowska
W okresie sprawozdawczym w Delegaturze Piotrkowskiej odbyło się 6 spotkań delegatów,
frekwencja wynosiła 30–35 proc. W trzech spotkaniach uczestniczył Prezes ORL dr Paweł
Czekalski. Grudniowe spotkanie delegatów obok omówienia spraw merytorycznych miało również
charakter wigilijno-świąteczny.
Spotkania nasze najczęściej koncentrowały się wokół tematów dotyczących spraw lokalnych,
ale nie tylko. Najważniejsze tematy mijającej kadencji to przede wszystkim:
– zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych,
– lekarskie „lojalki”,
– płace lekarzy specjalistów i rezydentów,
– promowanie działań popularyzujących szczepienia ochronne,
– problem „wypalenia zawodowego”.
Na każdym spotkaniu przekazywane były informacje z posiedzeń Okręgowej Rady
Lekarskiej i Prezydium ORL w Łodzi oraz o pracach poszczególnych komisji problemowych OIL.
W omawianym okresie kontynuowano dokonywanie wpisów do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą oraz poświadczano zebrane punkty edukacyjne.
Desygnowano przedstawicieli ORL do 8 konkursów na stanowiska pielęgniarek
oddziałowych, 1 na stanowisko naczelnej pielęgniarki, 1 przełożonej pielęgniarek i 4 na stanowiska
ordynatorów.
Zgłoszono kandydaturę do odznaczenia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”.
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Wybrano przedstawicieli Delegatury do komitetu organizacyjnego XXXVII OZL w Słoku
k. Bełchatowa.
W maju 2018 r. w naszej Delegaturze odbyło się szkolenie z zakresu RODO, które
przeprowadził Administrator Bezpieczeństwa Informacji OIL w Łodzi.
Tradycyjnie już w czerwcu ub.r. odbył się mecz siatkówki męskiej o „Puchar Nocy
Świętojańskiej”, Nocny Półmaraton Piotrkowski Wielu Kultur i we wrześniu Turniej Tenisa
Ziemnego w Piotrkowie. Integracja sportowa jest najlepszą formą spotkań koleżeńskich
i towarzyskich.
Z satysfakcją należy odnotować wzrost aktywności Koła Lekarzy Seniorów, które
zorganizowało wyjazd do teatru, wycieczkę do Kazimierza Dolnego oraz tradycyjne grudniowe
spotkanie w bożonarodzeniowym klimacie.
W imieniu KLS, jego przewodnicząca kol. Elżbieta Wojciechowska wraz z delegacją
młodych lekarzy obdarowała świątecznymi paczkami najstarszych spośród seniorów.
Wszystkim Delegatom dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i zachęcam do dalszej
aktywności w następnych miesiącach.
Grzegorz Mazur

Delegatura Sieradzka
W VIII kadencji OIL w Łodzi Delegatura Sieradzka jest reprezentowana na Okręgowych
Zjazdach Lekarzy przez 25 delegatów (co stanowi 11,2% ogólnej liczby delegatów), w tym
17 lekarzy i 8 lekarzy dentystów wybranych w 9 rejonach wyborczych. Z ramienia Delegatury
Sieradzkiej w organach OIL w Łodzi w VIII kadencji pracuje: 5 członków w Okręgowej Radzie
Lekarskiej, 5 członków w Okręgowym Sądzie Lekarskim, 2 osoby jako zastępcy Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, OROZ, 1 osoba w Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz
2 osoby w Okręgowej Komisji Wyborczej i 4 osoby zostały wybrane na delegatów na Krajowy
Zjazd Lekarzy. W okresie sprawozdawczym od ostatniego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatura
Sieradzka spotkała się 6 razy, w tym dwukrotnie w składzie przewodniczących zespołów delegatów.
Na kolejnych posiedzeniach obecność delegatów wahała się w granicach 50–75%. Zgodnie
z sugestiami koleżanek i kolegów planowe posiedzenia Delegatury Sieradzkiej w roku 2019 będą się
odbywały jeden raz na kwartał, a doraźnie będą miały miejsce zebrania przewodniczących zespołów
delegatów.
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Dwa pierwsze przedwakacyjne posiedzenia Delegatury Sieradzkiej miały bezpośredni
związek z odbytymi zjazdami: XXXV sprawozdawczo-wyborczym Okręgowym Zjazdem Lekarzy
w Łodzi i XIV Krajowym Zjazdem Lekarzy w Warszawie. Pierwsze inaugurujące VIII kadencję
posiedzenie naszej Delegatury, z udziałem Prezesa ORL Pawła Czekalskiego, miało miejsce 15 maja
2018 r. i było poświęcone podsumowaniu ostatniego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego, wyborów
do organów OIL i prezydium ORL oraz powołaniu komisji problemowych ORL i ich
przewodniczących. Spotkanie miało charakter dyskusyjny dotyczący przyszłości samorządu
lekarskiego i problemów związanych z zawodem lekarza i lekarza dentysty. Kolejne posiedzenie
Delegatury dotyczyło problematyki XIV KZL w Warszawie, głównie zaś wyborów do organów
i władz NIL oraz programu samorządu lekarskiego na VIII kadencję.
W zakresie spraw organizacyjnych Delegatury Sieradzkiej powołano 10 zespołów delegatów
(opartych na rejonach wyborczych) i dokonano wyboru ich przewodniczących. Delegaci
zadeklarowali swoje członkostwo w większości komisji problemowych w ORL. Najwięcej, bo aż
6 koleżanek bierze udział w pracach Komisji Etyki Lekarskiej. Uaktualniono listy kandydatów do
komisji konkursowych na stanowiska kierownicze oraz zaproponowano przedstawicieli Delegatury
Sieradzkiej do składu komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie, dyrektorskie
i kierownicze, które zostały zaakceptowane przez ORL. Tematami, które najczęściej przewijały się
w czasie posiedzeń Delegatury Sieradzkiej, były m.in. problemy wynikające z wdrażania w życie
przepisów o ochronie danych osobowych RODO (zwłaszcza w gabinetach prywatnych), trudności
w interpretacji niejasnych zapisów w tzw. „ustawie podwyżkowej” i ich konsekwencji dla lekarzy,
problem tzw. „kominów płacowych” wśród lekarzy i ich negatywny wpływ na zespoły lekarzy
pracujących w tym samym szpitalu lub nawet w tym samym oddziale oraz pakiet „spraw
elektronicznych” dotyczących zwolnień lekarskich, recept i dokumentacji medycznej.
Omówiono i pozytywnie zaopiniowano kandydaturę kolegi lekarza do odznaczenia
„Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”. Jednogłośnie i z dużym szacunkiem poparto kandydaturę kol.
Ireny Elerowskiej do odznaczenia „Medicus Pro Medicis” – bardzo aktywnej i zasłużonej dla
samorządu lekarskiego od 1989 roku, tj. od samego początku jego reaktywacji. W ramach szkoleń
zorganizowano (z inicjatywy kol. Elerowskiej) w siedzibie Delegatury profesjonalny kurs
z wykorzystaniem fantomów na temat: „Stany zagrożenia życia i resuscytacja w gabinecie
lekarskim”, w którym udział wzięło 38 osób, głównie lekarzy dentystów. Delegatura Sieradzka była
także współorganizatorem XXII Turnieju Szachowego Lekarzy, którego pomysłodawcą i bardzo
zaangażowanym organizatorem jest członek naszej Delegatury dr Jerzy Rzeńca.
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W ramach obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczpospolitej Delegatura Sieradzka
zorganizowała w dniu 11 listopada 2018 r. w Pałacu w Małkowie k. Warty uroczysty wieczór
patriotyczny. Część oficjalna miała podniosłą oprawę z udziałem pocztu sztandarowego OIL
w Łodzi i wystąpieniami zaproszonych gości, część zaś artystyczną wypełniły pieśni patriotyczne
w wykonaniu wokalistki Teatru Muzycznego w Łodzi. Uroczystość została bardzo pozytywnie
oceniona przez licznie przybyłych jej uczestników.
Ostatnie posiedzenie Delegatury Sieradzkiej w okresie sprawozdawczym odbyło się
18 grudnia 2018 r. w uroczystej świątecznej oprawie. Licznie przybyli delegaci i zaproszeni goście
zostali obdarowani drobnymi upominkami w postaci kalendarza OIL w Łodzi.
Serdecznie dziękuje wszystkim Koleżankom i Kolegom delegatom za udział w posiedzeniach
Delegatury Sieradzkiej, a naszej pracownicy z Biura Delegatury, pracującej nieprzerwanie na rzecz
samorządu od 25 lat, za przygotowanie wszystkich posiedzeń.
Włodzimierz Kardas

Delegatura Skierniewicka
W okresie sprawozdawczym delegaci łódzkiej Okręgowej Izby Lekarskiej z Delegatury
Skierniewickiej spotykali się na zebraniach, na których omawiano lokalne sprawy i problemy
Delegatury, jak również przekazywane im były informacje o sprawach poruszanych podczas obrad
Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Prezydium ORL w Łodzi. Odbyły się 4 zebrania, w tym jedno –
uroczyste spotkanie wigilijne. W dwóch uczestniczył Prezes ORL w Łodzi Paweł Czekalski.
Frekwencja na zebraniach (wg list obecności) wynosiła około 60 proc. Podczas kolejnych spotkań
dyskutowaliśmy na różne tematy, m.in.: zasad wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich
e-ZLA, problemów wypalenia zawodowego wśród lekarzy oraz obywatelskiego projektu szczepień
ochronnych.
Przedstawiciele Delegatury brali udział w posiedzeniach ORL i uczestniczyli w pracach
komisji problemowych przy ORL w Łodzi. Desygnowano przedstawiciela do jednego konkursu
na stanowisko zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej. Wybrano kandydata do odznaki ,,Zasłużony
Nauczyciel Lekarzy”. Delegatura dokonywała wpisów do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą oraz kontynuowała rozliczanie punktów edukacyjnych.
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W minionym okresie biuro Delegatury zmieniło siedzibę. Nowe lokum zagwarantowało
lepsze warunki pracy zastępcom OROZ i pracownikom biura, a także wyższy standard spotkań
delegatów.
Na stałe w kalendarz imprez sportowych Delegatury wpisały się: – w czerwcu Spływ
Kajakowy Pilicą, we wrześniu – Rajd Rowerowy po Puszczy Bolimowskiej. Relacje z imprez
sportowo-integracyjnych oraz inicjatyw podejmowanych przez Delegaturę publikowane są na stronie
izbowej w zakładce Delegatury Skierniewickiej oraz na łamach pisma „Panaceum”.
Naszą tradycją stały się już również spotkania połączone z uroczystością wigilijną
z lekarzami, którzy w danym roku nabyli uprawnienia emerytalne. Tak też się stało w omawianym
okresie sprawozdawczym, w którym Delegatura uhonorowała 13 lekarzy, wręczając im dyplomy
i upominki.
Robert Filipczak

Część II
Sprawozdania przewodniczących komisji problemowych
Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi

Komisja Bytowa (za rok 2018)
Posiedzenia Komisji Bytowej odbywają się raz w miesiącu z przerwą wakacyjną
w następującym składzie: Zbigniew Kijas – przewodniczący, Danuta Wijata – wiceprzewodnicząca,
Irena Elerowska, Adam Hołub, Sylwia Jaworska-Zienkiewicz, Grażyna Jerzyńska-Ponomarenko,
Małgorzata Lindorf, Katarzyna Marczak-Herman, Beata Polityło-Lewandowska, Maria Sass-Just,
Marzenna Wosik-Erenbek
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. rozpatrzono 652 sprawy, w tym 302 zapomogi
losowe, 288 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 55 zapomóg z tytułu zgonu członka OIL w Łodzi
oraz 7 zapomóg dla lekarzy seniorów.
Od marca 2018 r. uchwałą XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy podwyższono kwotę
zapomogi z tytułu zgonu lekarza członka naszej izby z 2280 zł do kwoty 3500 zł.
W tym roku zmieniano regulamin Komisji Bytowej, dodając kolejną formę pomocy socjalnej.
Wprowadzono wsparcie dla lekarzy seniorów po 75 roku życia w postaci refundacji poniesionych
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kosztów rehabilitacji, pomocy pielęgniarskiej, świadczeń sanatoryjnych. Wypłacono takie
świadczenia siedmiu lekarzom.
Komisja wystąpiła do Prezydium ORL w Łodzi z 3 wnioskami o zwolnienie z opłacania
składek członkowskich na kwotę 1560 zł. Warunkiem umorzenia składki jest niski, roczny dochód
potwierdzony

zeznaniem

rocznym,

nieprzekraczający

kwoty

przeciętnego

miesięcznego

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w danym roku.
Nie przyznano pomocy finansowej 5 lekarzom, gdyż nie spełniali warunków regulaminu.
Odmowy dotyczyły najczęściej przekroczenia czteromiesięcznego okresu wypłaty zapomogi z tytułu
urodzenia dziecka (na podstawie uchwały nr 97/VII/2014 ORL w Łodzi z 25 lutego 2014 r.).
W związku z częstymi przekroczeniami terminu, będziemy wnioskować w nowym roku do
Okręgowej Rady Lekarskiej o przedłużenie możliwości odbioru „becikowego” do sześciu miesięcy
od urodzenia dziecka*.
Ogółem z funduszu Komisji Bytowej wypłacono 982 502,00 zł
1. Zapomogi losowe na kwotę 517 672,00 zł w podziale na delegatury:
Łódzka

349 525,00 zł

Piotrkowska

82 808,00 zł

Sieradzka

46 649,00 zł

Skierniewicka

38 690,00 zł

2. Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w rodzinie lekarskiej na kwotę 288 000 zł w podziale
na delegatury:
Łódzka

242 000,00 zł

Piotrkowska

23 000,00 zł

Sieradzka

10 000,00 zł

Skierniewicka

13 000,00 zł

3. Zapomogi z tytułu zgonu członka OIL w Łodzi na kwotę 172 980,00 zł w podziale
na delegatury:
Łódzka

130 080,00 zł

Piotrkowska

16 280,00 zł

Sieradzka

16 280,00 zł

Skierniewicka

10 340,00 zł

4. Wsparcie dla lekarzy seniorów w podziale na delegatury:
Łódzka

3 850,00 zł
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Zapomogi wypłacane są lekarzom i lekarzom dentystom będącym w trudnej sytuacji
materialnej i zdrowotnej oraz zarejestrowanym w urzędach pracy. Niestety, coraz więcej z nas
choruje i wymaga długotrwałego leczenia i rehabilitacji.
Tradycyjnie w okresie świąt lekarzom, półsierotom po rodzicach lekarzach Komisja
przyznaje dodatkową pomoc.
Ponadto dzieci po zmarłych rodzicach – lekarzach otrzymują środki finansowe w okresie
wakacji. Jedenaścioro z nich otrzymuje co miesiąc stypendia do czasu ukończenia szkoły
średniej i studiów.
Komisja udziela także pomocy rzeczowej w postaci posiłku obiadowego dla jednej osoby.
W sytuacjach szczególnych udzielane są także pożyczki z odroczonym okresem spłat, gdy
sytuacja materialna ulegnie poprawie.
Nasi beneficjenci są nam niezmiernie wdzięczni za wsparcie finansowe. Do Komisji wpływa
wiele podziękowań.
Zbigniew Kijas
*Informuję, że 8 stycznia 2019 r. Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi podjęła Uchwałę nr 625/VIII/2019 w sprawie
zmiany Regulaminu Komisji Bytowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, przedłużając termin wypłaty zapomogi
z tytułu urodzenia dziecka do sześciu miesięcy.

Komisja Etyki Lekarskiej (luty 2018 – styczeń 2019)
Komisji Etyki ORL w Łodzi przewodniczył prof. Janusz Wasiak. W obradach i w pracach
komisji uczestniczyli członkowie: dr n.med. Izabela Banaś, lek. Zofia Bilczak, lek. Krystyna
Dąbkowska, lek. Ewa Denys-Ptaszyńska, lek. Józef Głośny, lek. Zofia Jaksa-Klimas, lek. Lidia
Klichowicz, lek. Karol Koneczny, lek. Joanna Kozłowska, lek. dent. Anna Lis-Owczarek, prof.
Ryszard Market, lek. Janina Marczyńska, lek. Renata Mastalerz-Czapnik, lek. Fabian Obzejta, prof.
Danuta Piątowska, lek. dent. Jadwiga Pierzynka, lek. dent. Danuta Różańska-Epsztajn, lek. dent.
Halina Stachniuk, dr stom. Barbara Szefer-Marcinkowska. Prace kancelaryjne zabezpieczała Anna
Marciniak.
W tym składzie Komisja odbyła 10 posiedzeń poświęconych problemom etyki lekarskiej
w szerokim ujęciu problematyki, której dostarcza ciągle zmieniająca się w naszym kraju
rzeczywistość.
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Skład Komisji zmniejszył się o trzy osoby: o zmarłego kolegę Józefa Głośnego, koleżanki:
Janinę Marczyńską i Barbarę Szefer-Marcinkowską, które zrezygnowały z powodów zdrowotnych
z dalszej współpracy w Komisji.
Komisja wydała opinię 14 kolegom kandydującym na stanowisko konsultantów wojewódzkich
oraz 4 kolegom ubiegającym się o stanowisko biegłego sądowego. Jednak w dalszym ciągu Izbie
Lekarskiej nie jest znany mechanizm doboru kandydatów na stanowiska konsultantów, czyli osób
ponoszących odpowiedzialność za stan medycyny w województwie. Władza województwa pyta
jedynie, czy kandydat nie miał udzielanych kar dyscyplinarnych, nie zaś o poziom kompetencji
w określonej specjalizacji.
Pracę w Komisji kształtowały problemy, jakie napływały do Okręgowej Rady Lekarskiej
o charakterze sporów: chory–lekarz, lekarz–lekarz oraz co raz częściej administracja–lekarz.
Na przykład dyrektor Stacji Pogotowia w Skierniewicach skierował do wielu instytucji
wojewódzkich skargę na lekarza izby przyjęć o niewłaściwe potraktowanie ekipy ratunkowej. Jak się
okazało w trakcie postępowania wyjaśniającego, to ratownicy pogotowia obrazili lekarza izby
przyjęć. Dyrektor nie-lekarz może posługiwać się nieprawdą, składając skargę do ORL i nie ponosi
za to żadnych konsekwencji. Skarżącego się na źle wykonaną operację pacjenta-lekarza oskarżono
o nieetyczne postępowanie, gdy upominał się o naprawienie szkód wyrządzonych mu w czasie jego
pobytu w oddziale chirurgii plastycznej. To upominanie się zostało uznane przez leczącego go
dyrektora lekarza za nękanie.
Młodzi lekarze jednego z ośrodków położniczych zaskarżyli do Komisji Etyki grupę
starszych kolegów dlatego, że nie przystąpili razem z nimi do protestujących i nie wypowiedzieli
zatrudnienia opt-out w imię solidarności. Jak się później okazało, starsi koledzy byli z tego powodu
w różny sposób dyskryminowani i obrażani.
Okazuje się, że udział lekarza w społecznościowych domenach Internetu może również
prowadzić do skargi do Komisji Etyki ORL. Komisja interweniowała dwukrotnie w przypadku
o nieetyczne zachowanie się autora wpisu, szczegółowo studiując nadsyłane zrzuty komputerowe.
Sprawy te zakończyły się przyrzeczeniem wycofania się z dalszego uczestnictwa na Facebooku
w jednym z przypadków, a nadaniem do Biura Rzecznika w drugim przypadku.
Dwaj koledzy – prof. Ryszard Markert i dr Fabian Obzejta – stale uczestniczą w zespole
powołanym przez Komisję Etyki NRL do unowocześnienia Kodeksu Etyki, którym posługujemy się
dotychczas. Komisja naszej Okręgowej Rady stoi na stanowisku zachowania w całości
dotychczasowego kodeksu. Pojawienie się nowych problemów, wynikających m.in. z nowych
rodzajów zatrudnienia lekarzy, nowych postaci właścicielstwa zakładów lecznictwa, szpitali czy
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przychodni, wymagają nowych uregulowań kodeksowych. Powinny jednak zostać uzupełnione
poprawkami istniejących już przepisów i paragrafów, a nie tworzeniem nowego Kodeksu Etyki.
Komisja stoi na stanowisku nienaruszalności klauzuli sumienia.
Sprawna praca oraz perfekcyjne przygotowanie każdego posiedzenia dla przyjeżdżających
z odległych miejscowości województwa Kolegów jest wynikiem wysiłku i pracy p. Anny Marciniak.

Janusz Wasiak
Komisja Finansowo-Budżetowa
za rok 2018
Członkami Komisji Finansowo-Budżetowej są: Elżbieta Figas-Kubica, Edyta Szubert-Nowosielecka, Beata Zwolińska, Grzegorz Krzyżanowski, Grzegorz Mazur, Waldemar Grabowski,
Michał Bobrski, Wojciech Kuncman oraz jej przewodniczący Zbigniew Kijas.
W bieżącej kadencji odbyły się 3 posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej, w czerwcu
i październiku 2018 r. oraz w lutym 2019 r.
Komisja w pierwszej kolejności postanowiła zająć się tematem lokowania środków
pieniężnych, będących w posiadaniu naszej Izby. W wyniku rozpoznania ofert instytucji
finansowych oraz możliwości samorządu lekarskiego dotyczących postępowania ze zgromadzonym
kapitałem, stworzono i przedstawiono Okręgowej Radzie Lekarskiej projekt uchwały w sprawie
inwestowania środków finansowych. Uchwała została przyjęta. Mam nadzieję, że zaakceptowane
przepisy pozwolą nam w przyszłości efektywniej wykorzystać zgromadzone aktywa.
Jednym z głównych zadań Komisji Finansowo-Budżetowej jest bieżąca analiza sytuacji
finansowej oraz ustalanie ramowych założeń gospodarki finansowej na rok następny. Z tego względu
członkowie

Komisji

cyklicznie

sprawdzali

procent

wykonania

kosztów

i

przychodów

zaplanowanych w budżecie na rok 2018 oraz z głosem doradczym uczestniczyli w procesie
tworzenia preliminarza budżetowego na rok 2019.
Komisja opiniowała również wiele projektów finansowych z zakresu ubezpieczeń lekarzy,
członków OIL w Łodzi, Komisji Sportu oraz wykorzystania środków pieniężnych na cele statutowe.

Zbigniew Kijas
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Komisja Informacyjno-Wydawnicza
kwiecień 2018 – styczeń 2019
Komisja Informacyjno-Wydawnicza ORL i jej przewodniczący, działają na podstawie uchwał
ORL, które określiły tryb działania i strukturę Komisji. Zgodnie z założeniami Komisja, której
przewodniczę, realizowała potrzeby informacyjne i wydawnicze Okręgowej Izby Lekarskiej
w Łodzi. W strukturach Komisji działają sekcje odpowiedzialne za określone obszary; ds. pisma
„Panaceum”, której przewodniczy kol. Patrycja Proc; ds. Mediów Elektronicznych – odpowiedzialny
kol. Przemysław Karpiński; za Historyczno-Medyczną odpowiada kol. Bogumiła Kempińska-Mirosławska.
W okresie między zjazdami Komisja (w pełnym składzie) spotkała się 4 razy, przygotowując
strategię, wyznaczając cele i zadania do realizacji na kolejne kwartały roku. Zależnie od potrzeb
odbywały się posiedzenia sekcji Komisji, w mniej licznych składach osobowych. Najwięcej spotkań
(15) odbyło Kolegium Redakcyjne „Panaceum”, zobligowane do tego harmonogramem wydawanego
pisma.
W tym okresie Komisja wykonała zaplanowane przedsięwzięcia: wydała 7 numerów pisma
Okręgowej Izby Lekarskiej pn. „Panaceum” wraz z wkładką „Biuletyn ORL”, w tym specjalny
numer z użyciem znaku projektu „Niepodległa” – po uzyskaniu zgody ministerstwa; kalendarz
ścienny na 2019 rok z fotografiami obrazów prezentowanymi na „XVI Ogólnopolskiej Wystawie
Malarstwa Lekarzy”. Wykonując zadania Prezydium ORL, Komisja przygotowała kolportaż ulotek
informacyjnych „nowe numery indywidualnych kont bankowych dla lekarzy”, wysyłając je do
członków OIL z listopadowym numerem „Panaceum” nr 11/2018. W przedmiotowym okresie
Komisja prowadziła także nadzór nad stroną internetową OIL i portalem internetowym „Panaceum”
oraz kolportażem prasy do członków Izby. Przygotowując publikacje, Komisja uwzględniała
wymagania rozporządzenia w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).
Ze względu na kontynuację współpracy Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi z Naczelną Izbą
Lekarską w zakresie wspólnego kolportażu pism: „Gazety Lekarskiej” i „Panaceum” do członków
OIL, Komisja dostosowała harmonogram wydawniczy „Panaceum” do wydań „GL” w 2019 r.
Zgodnie z decyzją zarządu OIL w tym roku zostanie wydanych 9 numerów pisma „Panaceum”,
w tym 3 wydania o podwójnych numerach. Zostanie pominięty termin wspólnego kolportażu
30 września 2019 r., o czym poinformowano redakcję „Gazety Lekarskiej”. Podczas grudniowego
(2018) posiedzenia Komisji, podjęto decyzję o specjalnym wydaniu listopadowego numeru pisma
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Panaceum (nr 11/2019), aby uhonorować 30-lecie reaktywowania łódzkiego samorządu lekarzy
i lekarzy dentystów.
Do zespołu redakcyjnego pisma „Panaceum” dołączyła nowa graficzka – Joanna Apanowicz,
która zaprojektowała już okładki pisma „Panaceum” (od nr 9/2018). Graficzce zaproponowano
przygotowanie projektu nowego layoutu, aby zmienić szatę graficzną „Panaceum”, obniżyć koszt
jego wydawania, jednocześnie nie tracąc na jakości. Efekty tych prac będzie można ocenić w 2019 r.
Kolejnym wielkim przedsięwzięciem, zainicjowanym przez Zespół IT (powołany uchwałą
Prezydium ORL nr 149/P-VIII/2018), jest projekt „Wirtualnej Izby Lekarskiej”. Zespół, w skład
którego powołano kolegów: Łukasza Jaska, Mateusza Kowalczyka i Przemysława Karpińskiego, jest
w trakcie opracowywania zasad i sposobu obecności łódzkiej OIL na portalach społecznościowych
i w Internecie. Przedsięwzięcie, które wykracza poza ramy działania Komisji, jest przewidziane na
wieloletnie działanie Zespołu i OIL.
Skład członków Komisji

Informacyjno-Wydawniczej,

w okresie

sprawozdawczym

obejmował 14 lekarzy i lekarzy dentystów, ale aktywnie działał niewielki zespół. Efekty stałej
aktywności tych osób są odczuwalne w codziennym życiu Izby. Dlatego tej „garstce osób” bardzo
serdecznie dziękuję za ogromny wkład pracy i zaangażowanie. Dziękuję również wszystkim
współpracownikom Komisji, twórcom pisma „Panaceum” i portalu internetowego oraz pracownikom
Biura OIL za dbałość o jakość merytoryczną i graficzną izbowych mediów, koordynację działań
i rzetelne zaangażowanie w działalność Komisji.
Grzegorz Krzyżanowski

Komisja ds. Konkursów (marzec 2018 – luty 2019)
W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Komisji. Poza sprawami
organizacyjnymi tematem spotkań były aktualne regulacje prawne dotyczące postępowania
konkursowego w podmiotach leczniczych oraz zasady praktycznego ich stosowania. Komisja
desygnowała przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi do 10 konkursów na stanowisko
ordynatora oddziału, a także 44 postępowań konkursowych na stanowiska pielęgniarek naczelnych,
przełożonych i oddziałowych. Ponadto Komisja złożyła propozycje, dotyczące reprezentantów
naszej izby do 4 konkursów na stanowiska kierownika i zastępcy kierownika w podmiocie
leczniczym. W pracach Komisji uczestniczyli: Włodzimierz Kardas – zastępca przewodniczącego,
Weronika Lucas-Grzelczyk – sekretarz, Elżbieta Samczyńska, Teresa Kawka-Urbanek, Jan Lasota,
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Marek Fijałkowski, Tadeusz Wójcik. Wszystkim Członkom Komisji składam serdeczne
podziękowania za zaangażowanie w dotychczasowej pracy i konstruktywną atmosferę naszych
spotkań.
Grzegorz Mazur

Komisja Kształcenia i Funduszu Kształcenia Podyplomowego Lekarzy
za rok 2018
Podstawą działań Komisji jest art. 25 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU
nr 30, poz. 158 z późniejszymi zmianami), art. 19 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (DzU z 2002 r., nr 21, poz. 204 z późniejszymi zmianami), § 4 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia
zawodowego przez lekarzy i lekarzy dentystów (DzU nr 231, poz. 2336) oraz rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (DzU 239, poz. 1739).
Komisja Kształcenia i Funduszu Kształcenia Podyplomowego Lekarzy ma na celu pomoc
specjalizującym się, doktoryzującym i habilitującym się lekarzom.
Komisja udziela pożyczek kształcącym się lekarzom w wysokości:
– do 6 000,00 zł przy specjalizacji szczegółowej,
– do 10 500,00 zł przy specjalizacji w podstawowych dziedzinach medycyny i specjalizacji
modułowej,
– do 15 000,00 zł do doktoratu lub habilitacji.
Wypłacono 24 pożyczki na kwotę 274 500,00 zł, w tym w podziale na delegatury:
Łódzka

21 pożyczek

Piotrkowska

2 pożyczki

Sieradzka

1 pożyczka

Pożyczki udzielane są na bieżąco. Czas oczekiwania nie przekracza dwóch miesięcy od
złożenia wniosku.
Prace Komisji obejmują także administrację i organizację staży podyplomowych lekarzy
i lekarzy dentystów. W czasie trwania okresu sprawozdawczego Komisja skierowała na staż
podyplomowy 437 absolwentów uczelni medycznych, w tym 339 lekarzy i 98 lekarzy dentystów.
W ramach swoich zadań Komisja rozpatruje wnioski składane przez podmioty prowadzące
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kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
W okresie sprawozdawczym Komisja pozytywnie rozpatrzyła 13 wniosków o wpis do
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, przyjęła 200 informacji o formach
kształcenia (kursy, zjazdy, konferencje, sympozja, szkolenia wewnętrzne, posiedzenia naukowe)
oraz zatwierdziła 62 wnioski o potwierdzenie warunków kształcenia dla podmiotów z innego terenu.
Komisja weryfikuje również dokumenty potwierdzające liczbę punktów edukacyjnych
zdobytych przez lekarzy i lekarzy dentystów w czteroletnich okresach rozliczeniowych.
W okresie sprawozdawczym ogółem 85 lekarzy i lekarzy dentystów dopełniło obowiązku
doskonalenia zawodowego, wynikającego z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2004 r.
i złożyło teczki z dokumentami do biur Okręgowej Izby Lekarskiej.
W ramach zadań Komisja opracowała program przeszkolenia dla 2 lekarzy, u których
stwierdzono przerwę w wykonywaniu zawodu lekarza powyżej 5 lat.
Elżbieta Jaszczuk

Komisja Kultury oraz Klub Lekarza
Działalność Komisji Kultury opiera się na pracy kilku zaangażowanych członków, którzy
starają się na dotychczasowym poziomie utrzymać aktywność Klubu Lekarza. W tym roku do
Komisji dołączyło kilkoro młodych lekarzy, których pomysły wzbogaciły program Klubu o nowe
imprezy. Jedną z nich była impreza plenerowa (piknik z grillowaniem) zorganizowana w pięknych
ogrodach Izby. W lutym br. odbył się pierwszy Turniej Gier Planszowych. Udało się też
reaktywować chór, który aktualnie liczy już kilkanaście osób. W roku sprawozdawczym 2018/2019
utrzymaliśmy cykliczne imprezy cieszące się ogromnym powodzeniem, na które, podobnie jak
w

poprzednich

latach,

otrzymaliśmy

dofinansowanie

z

Naczelnej

Rady

Lekarskiej.

Zorganizowaliśmy też nowe imprezy. Działający przy Klubie Kabaret „Bąk” uświetniał swoimi
występami klubowe imprezy, ale występował także w poza siedzibą Izby. Trzeba dodać, że w marcu
uroczyście obchodziliśmy dziesiąty program Kabaretu. Nadal ułatwiamy lekarzom otrzymywanie po
obniżonych cenach biletów na spektakle w łódzkich teatrach.
W klubowych imprezach uczestniczyło ponad dwa tysiące osób (lekarzy, ich rodzin
i znajomych). Od kwietnia 2018 do marca 2019 r. odbyły się następujące imprezy kulturalne:
w roku 2018
– uroczysty finał VIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod hasłem „Barwy słów”
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– 15 kwietnia,
– XVI Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Lekarzy – uroczysty wernisaż 21 maja,
– koncert gitarowy w wykonaniu prof. Józefa Kobosa „Muzogranie II” – 25 maja,
– impreza rodzinna z okazji Dnia Dziecka, udział wzięło ok. 400 dzieci z rodzicami i opiekunami
– 3 czerwca,
– spotkanie przy grillu z udziałem ok. 80 osób – 30 czerwca,
– z cyklu „Lekarze z pasją” – Wieczór z dr. Romualdem Bladowskim, „Świat w muzyce i
kolorach” – wystawa malarstwa i występ zespołu „Nijak” – 23 września,
– „Wieczór z szantami” – 5 października,
– Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy „Światło, barwa, cisza”
– wernisaż 21 października,
– z cyklu „Lekarze z pasją” – Wieczór z dr. Markiem Rożnieckim, „Zbrodnia w operze”
– 28 października,
– koncert zaduszkowy „Pro Memoriam” – gwiazdą wieczoru był tenor Paweł Pecuszok, któremu
akompaniował na pianinie Dawid Zarzycki – 4 listopada,
– koncert niepodległościowy „Niepodległa nuta” – Kameralny chór „Incanto” z Pabianic pod
dyrekcją Magdaleny Hudzieczek-Cieślar – 18 listopada,
– koncert pieśni patriotycznych „Dla Niepodległej” w wykonaniu „Kapeli spod dębu” z Piotrkowa
Trybunalskiego – 23 listopada,
– XII Turniej Nalewek i Wieczór andrzejkowy – 24 listopada.
– świąteczne spotkanie z Mikołajem w trzech turach - 400 dzieci – 9 grudnia,
– koncert świąteczny w wykonaniu Orkiestry Kameralnej „Polish Camerata” – 16 grudnia,
– bal sylwestrowy – 31 grudnia;
w roku 2019
– I Wieczór Gier Planszowych – 2 lutego,
– XIX Ogólnopolska Biesiada Literacka UPPL oraz premiera X programu Kabaretu OIL – 1 marca,
– „Ostatki jazzowe” – gwiazda wieczoru „Wojciech Gogolewski Trio”, zabawa taneczna – 5 marca,
– koncert gitarowy w wykonaniu prof. Józefa Kobosa „Muzogranie III” – 23 marca,
Jestem przekonany, że tegoroczne imprezy, na które zapraszamy, pozostaną na dotychczasowym,
wysokim poziomie.
Andrzej Święs
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Komisja ds. Legislacji, Uchwał i Wniosków
W okresie między XXXVI a XXXVII Okręgowym Zjazdem Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Łodzi Komisja ds. Legislacji, Uchwał i Wniosków ORL w Łodzi odbyła 7 spotkań. Do
zaopiniowania Komisji wpłynęły 154 akty prawne: w tym 47 projektów ustaw, 92 projekty
rozporządzeń oraz 15 projektów zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Spośród nich
szerzej omówiono projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego
wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach
rezydentury. Dyskutowano nad ustawą o państwowym ratownictwie medycznym, nad konkursami
ofert, nad obowiązkami pracodawców w związku z ustanowieniem Święta 12 listopada.
W szczególności jednak pod ocenę Komisja wzięła ustawę z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych
ustaw. Na podstawie przygotowanego przez Komisję projektu, Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi
podjęła w wyżej wymienionej sprawie stanowisko. Podobnie na podstawie projektów Komisji, ORL
w Łodzi zaapelowała do Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie funkcjonowania
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
w Łodzi oraz zasad wynagradzania zatrudnionych tam lekarzy specjalistów, a także zwróciła się do
Ministra Zdrowia w sprawie przyznania lekarzom i lekarzom dentystom realizującym obowiązek
kształcenia płatnego urlopu szkoleniowego.
Ponadto Komisja opracowała na Krajowy Zjazd Lekarzy projekt stanowiska w sprawie
zapowiedzi zmiany przepisów umożliwiających wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty
lekarzom spoza Unii Europejskiej oraz apelu do Ministra Zdrowia w sprawie rozporządzenia
z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
Przy współpracy z radcą prawnym OIL w Łodzi mec. Pawłem Lenartowiczem, będącym
każdorazowo głosem doradczym przy tworzeniu przez Komisję projektów i opinii, Komisja
przygotowała ocenę projektu kodeksu branżowego RODO dla sektora medycznego.
Aktualnie trwają prace nad sporządzeniem pakietu uchwał na XXXVII Okręgowy Zjazd
Lekarzy.

Ewa Kralkowska
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Komisja ds. Praktyk Lekarskich
za rok 2018
Komisja ds. Praktyk Lekarskich, działając na podstawie ustawy z 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2008 r. nr 136, poz. 857, z późniejszymi zmianami)
sprawuje

nadzór

nad

rejestracją

i

funkcjonowaniem

indywidualnych,

indywidualnych

specjalistycznych oraz grupowych praktyk lekarskich.
W okresie sprawozdawczym, podczas spotkań Komisji omawiano sprawy bieżące oraz
zmiany w przepisach prawnych dotyczących praktyk lekarskich.
W roku 2018 Komisja zebrała się 10 razy. Zatwierdzono 1545 (1851)* wnioski, w tym:
352 (300)

– wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

918 (1259)

– zmiana wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

115 (150)

– wykreślnie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
(w tym 29 (36) wykreślenia z urzędu).

160 (142)

– zmiana wpisów do rejestru z urzędu.

*W nawiasach dane za rok 2017.
Odnosząc się do roku poprzedniego (dane za rok 2017 = 100%), stwierdzono wzrost liczby
wniosków o wpis do rejestru o ok. 17 proc. oraz spadek liczby wniosków o zmianę wpisu. W okresie
lipiec–sierpień zaobserwowano spadek liczby zarejestrowanych praktyk lekarskich, co wiąże się
z wahaniami sezonowymi. Liczba wykreśleń z rejestru wzrosła o ok. 12 proc. Dynamikę wzrostu
zaobserwowano wśród zmian z urzędu, co jest spowodowane reakcją naprawczą na zaobserwowane
błędy w rejestrze oraz zmiany administracyjne.
W roku 2018 przeprowadzono ponadto wizytację gabinetu w związku ze zgłoszeniem
nieprawidłowości. Zmianą związaną z funkcjonowaniem gabinetów prywatnych było wprowadzenie
elektronicznej formy wystawiania zwolnień lekarskich. Nieprzyjazność w obsłudze coraz
liczniejszych systemów elektronicznych powoduje, iż lekarze nadal preferują osobisty kontakt z OIL
w Łodzi niż przesyłanie wniosków elektronicznych podpisanych profilem zaufanym lub
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Pragnę podziękować członkom Komisji oraz p. Beacie Krawiec i p. Wojciechowi
Łukomskiemu za zaangażowanie oraz wkład pracy i czasu w prace Komisji.
Małgorzata Lindorf
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Komisja ds. Rejestru i Praw Wykonywania Zawodu
17 marca 2018 – 10 lutego 2019
W okresie sprawozdawczym Komisja ds. Rejestru i Praw Wykonywania Zawodu odbyła
9 spotkań, podczas których rozpatrywała sprawy dotyczące praw wykonywania zawodu lekarzy
i lekarzy dentystów obywateli polskich, cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej.
Komisja zapoznała się z dokumentacją 14 obcokrajowców, którzy zwrócili się z prośbą do
ORL w Łodzi o wyrażenie zgody na uzyskanie prawa wykonywania zawodu lub jego ponowne
przyznanie w celu:
– odbycia stażu podyplomowego – 9 lekarzy, 3 lekarzy dentystów,
– podjęcia pracy zarobkowej – 1 lekarz, 1 lekarz dentysta,
– przyznania prawa wykonywania zawodu – 2 lekarzy, 1 lekarz dentysta (cudzoziemcy,
którzy uzyskali obywatelstwo polskie).
Wydano 332 prawa wykonywania zawodu lekarza oraz 95 praw wykonywania zawodu
lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego i zdania LEK/LDEK.
Dokonano 3372 wpisów w prawa wykonywania zawodu po ukończeniu stażu
podyplomowego i zdaniu LEK/LDEK, w tym 1992 wpisów w dokumentach lekarzy i 1380 wpisów
w dokumentach lekarzy dentystów.
W okresie sprawozdawczym wymieniono zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,
które straciły ważność z dniem 31 grudnia 2002 roku: 1 lekarz.
Wydano duplikaty praw wykonywania zawodu 14 lekarzom i 1 lekarzowi dentyście.
Przyjęto uchwałami 27 lekarzy i 7 lekarzy dentystów, którzy przybyli z terenu innych izb
lekarskich.
Dokonano czynności związanych z ograniczeniem czynności w wykonywaniu zawodu
lekarza przez 2 lekarzy – na podstawie wyroków Okręgowego Sądu Lekarskiego.
Skreślono z powodu przejścia na teren działania innych izb lekarskich 75 osób.
Z powodu zgonu skreślono z aktualnego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów i przeniesiono
do archiwum akta 116 lekarzy i 27 lekarzy dentystów.
Skreślono z listy członków 15 lekarzy i 2 lekarzy dentystów z powodu zrzeczenia się prawa
wykonywania zawodu.

21

Usunięto z akt rejestracyjnych lekarzy i lekarzy dentystów z powodu upływu terminu zatarcia
kary lub ustania środka zabezpieczającego dokumenty dotyczące 1 lekarza.
Komisja ds. Rejestru i Praw Wykonywania Zawodu opracowała alerty założone w systemie
wymiany informacji na rynku wewnętrznym IMI w stosunku do 4 lekarzy ograniczonych
w czynnościach wykonywania zawodu lub zawieszonych w prawie wykonywania zawodu, usunęła
1 alert.
Dokonano 376 wpisów uzupełniających dotyczących: specjalizacji, stopni naukowych, zmian
nazwiska.
Po uzyskaniu opinii Ośrodka Uznania Kwalifikacji w Warszawie dokonano 2 osobom
wpisów uzupełniających dotyczących specjalizacji uzyskanych na terenie państw członkowskich
Unii Europejskiej.
Wysłano 750 pism dotyczących rejestracji lekarzy, praw wykonywania zawodu, wydawania
zaświadczeń niezbędnych do podjęcia pracy na terenie Unii Europejskiej oraz zaświadczeń
dotyczących posiadania przez lekarzy prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej.
Wydano 151 zaświadczeń niezbędnych do podjęcia pracy na terenie Unii Europejskiej dla
54 lekarzy i 8 lekarzy dentystów.
Komisja ds. Rejestru i Praw Wykonywania Zawodu, zgodnie z uchwałą nr 825/VI/2010 ORL
w Łodzi z 26 października 2010 r. w sprawie postępowania w stosunku do lekarza lub lekarza
dentysty zobowiązanego do odbycia przeszkolenia z powodu przerwy w wykonywaniu zawodu
trwającej dłużej niż 5 lat, rekomendowała:
– skierowanie na przeszkolenie – 2 lekarzy,
– stwierdzenie przeszkolenia – 1 lekarza.
Komisja zapoznała się ze stopniem zaawansowania prac oraz błędami i brakami związanymi
z wdrożeniem i funkcjonowaniem nowego programu komputerowego SOIL.
Komisja ds. Rejestru i Praw Wykonywania Zawodu ściśle współpracowała z radcą prawnym
Pawłem Lenartowiczem, zwracając się z licznymi zapytaniami dotyczącymi problemów prawnych.
Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim Koleżankom i Kolegom – członkom Komisji,
pracownikom Działu Rejestru oraz mec. Pawłowi Lenartowiczowi.

Irena Elerowska
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Komisja Sportu i Rekreacji
za rok 2018
Rok 2018 dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, przyniósł wiele propozycji
o charakterze sportowym oraz sportowo-rekreacyjnym. Nowością było podpisanie z firmą Vanity
Style umowy dotyczących kart Fit Sport i Fit Profit, umożliwiających lekarzom korzystanie
z basenów, siłowni i innych form aktywnej rekreacji. Są chętni do podnoszenia swoich umiejętności
tanecznych. Jak co roku organizowaliśmy mistrzostwa Polski lekarzy w badmintonie, tym razem VI.
W Wieluniu odbyły się XVIII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Piłce Siatkowej. W tych samych dniach
odbyły się także I Mistrzostwa Lekarzy w Piłce Siatkowej Oldbojów. Pabianice, niejako tradycyjnie,
gościły Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie, w minionym roku była to XXI edycja.
Nie udało się, niestety, zorganizować planowanych i oczekiwanych przez lekarzy-koszykarzy, Mistrzostw Polski Lekarzy w tej dyscyplinie. Nie tracę nadziei, że koledzy zmobilizują
się w tym roku, tak jak obiecali i mistrzostwa się odbędą. Natomiast kolega Maciej Pawłowski
zorganizował I Mistrzostwa OIL w Łodzi w bowlingu. Nic dziwnego, wszak wcześniej został
Mistrzem Polski Lekarzy w tej dyscyplinie. Kontynuowano tradycję Mistrzostw OIL w Biegu na
10 km podczas biegu Ulicą Piotrkowską. Już na stałe grupa zawodowa lekarzy jest grupą
wyodrębnioną spośród uczestników tego wielotysięcznego biegu. Zapraszamy do udziału w biegu
w tym roku.
Wydarzeniem organizowanym po raz kolejny były IV Otwarte Mistrzostwa OIL w Łodzi
w ramach Piotrkowskiego Nocnego Półmaratonu Wielu Kultur. Wielu lekarzy z naszej Izby biega,
często uczestnicząc w MP na różnych dystansach, organizowanych w różnych miejscowościach.
Dobrze się dzieje, że kontynuujemy tradycję mistrzostw Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.
Uczestnicy tego biegu mówili, że nocna sceneria tego biegu na długo zapada w pamięć uczestników
i obserwatorów.
Nasza Izba, pod egidą Komisji Sportu i Rekreacji OIL, ale także Komisji Sportu Naczelnej
Rady Lekarskiej i z jej pomocą finansową, organizuje wydarzenia wyjątkowe. Takim właśnie
wydarzeniem jest konny rajd Szlakiem Majora Hubala, który organizuje niestrudzony Wojciech
Sędzicki. To rekreacja połączona z lekcją historii i muzyki operetkowej. W minionym roku odbył się
X Rajd. Zachęcam do udziału, uczestnikami mogą być nie tylko jeźdźcy, ale także widzowie,
na których czekają bryczki. Dzieci uczestniczące w tym wydarzeniu na długo je zapamiętują.
Od lat w naszej Izbie odbywa się co roku największy w Polsce zlot lekarzy-motocyklistów,
członków Stowarzyszenia DoktoRRiders.
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W amatorskiej lidze koszykarskiej sukcesy odnosi drużyna reprezentująca naszą Izbę.
Większość jej graczy to srebrni medaliści ostatnich Igrzysk Lekarskich w Zakopanem. Srebrny
medal zdobyła również, po raz drugi, nasza drużyna piłkarska. Inna drużyna naszych piłkarzy
zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Polski Lekarzy w Piłce Nożnej w Mielcu. W minionym roku
naszą Izbę reprezentowały w różnych zawodach trzy drużyny piłkarskie.
Jak co roku nie sposób policzyć uczestników wszystkich wydarzeń sportowych
i rekreacyjnych organizowanych przez kolegów z naszej Izby pod jej egidą i z udziałem
organizacyjnym i finansowym Komisji Sportu i Rekreacji. Dla mnie niezmiennie najważniejsze są te
wydarzenia lokalne, które umacniają więzy koleżeńskie między lekarzami, które często mają
charakter bardziej rekreacyjny niż sportowy.
Tradycyjnie budżet naszej Komisji należy do największych w kraju. Zmieniliśmy nieco
sposób wykorzystywania tych funduszy. W miejsce dopłat do basenów, z których korzystało
niewielu lekarzy w Łodzi, Piotrkowie i Bełchatowie, proponujemy karty, o których była mowa
wyżej. Jak już wspomniałem, wiele wydarzeń organizowanych przez nas jest dofinansowanych przez
Komisję Sportu Naczelnej Rady Lekarskiej, w ubiegłym roku po raz kolejny otrzymaliśmy
najwyższą kwotowo dotację pośród izb lekarskich. Jest to o tyle oczywiste, że niektóre wydarzenia
mają wymiar pozaregionalny. NRL dofinansowała MP w siatkówce, MP w badmintonie, MP w
Tenisie, Rajd Konny, Medicup – wyścig MTB Lekarzy, Pabianicki turniej tenisowy im. dr. Andrzeja
Jasińskiego oraz wysoką dotacją – zlot motocyklistów.
Jak zawsze Komisja Sportu organizacyjnie i finansowo wspierała imprezy własne: wyjazdy
narciarskie – w grudniu i dwie w marcu, Żeglarski Rajd Lekarzy – Mazury 2018 oraz Majówkę
młodszych kolegów, Turniej Szachowy o Puchar Prezesa ORL w Łodzi. W organizowanych przez
naszą Izbę wydarzeniach sportowych i rekreacyjnych biorą udział nie tylko lekarze, będący
członkami OIL w Łodzi, ale także nasi koledzy z innych izb.
Zgodnie z wieloletnią tradycją z pieniędzy Komisji refundowaliśmy opłatę tzw. wpisowego
za udział naszych reprezentantów w mistrzostwach międzynarodowych i krajowych, ze szczególnym
uwzględnieniem udziału licznej i zdobywającej dziesiątki medali reprezentacji na Igrzyskach
Lekarskich w Zakopanem. Z imprez międzynarodowych dotyczyło to między innymi Medigames.
Okręgowa Rada Lekarska zwiększyła kwotę, która będzie refundacją kosztów poniesionych przez
reprezentantów łódzkiej Izby w Mistrzostwach Świata Medyków.
Delegatury OIL z funduszu Komisji będącego w ich gestii zorganizowały lokalne imprezy
sportowo-rekreacyjne:
Piotrkowska

– Mecz Piłki Siatkowej o „Puchar Nocy Świętojańskiej”,
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– Turniej Tenisa Ziemnego „Piotrków Family Cup”.
Sieradzka

– Turniej Szachowy Lekarzy.

Skierniewicka

– Spływ Kajakowy Rzeką Pilicą,
– Rajd Rowerowy po Puszczy Bolimowskiej.

O

wszystkich

wydarzeniach,

sportowych,

zwłaszcza

zaś

o

tych

rekreacyjnych,

informowaliśmy koleżanki i kolegów lekarzy oraz członków ich rodzin na stronie internetowej Izby,
na łamach „Gazety Lekarskiej” i „Panaceum”, zachęcając do licznego w nich udziału.
Wiele imprez ma niezwykle sympatyczny, rodzinny charakter. Uczestniczą w nich bowiem
osoby od niemowlaka po seniora. W wymienionych wyżej mediach zamieszczaliśmy informacje
o planowanych imprezach oraz o przebiegu wydarzeń i sukcesach sportowych lekarzy z łódzkiej
Izby lekarskiej. Tak znaczącą aktywność sportową i rekreacyjną zawdzięczamy dziesiątkom
koleżanek i kolegów, którzy poświęcają swój czas i talent organizacyjny na działalność na rzecz
innych w ramach samorządu lekarskiego. Jak co roku należą się Im słowa serdecznych podziękowań.
Tegoroczną nowością jest możliwość wykupienia kart upoważniających do korzystania
z różnych obiektów sportowych i rekreacyjnych w dwóch różnych firmach: Vanity Style i OK
System. To znacznie poszerza możliwości aktywnych lekarzy naszej Izby.
Ryszard Golański

Komisja Stomatologiczna
za rok 2018
Komisja Stomatologiczna jest stałą komisją Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, mającą na
celu w głównej mierze monitorowanie i rozwiązywanie problemów lekarzy dentystów.
W okresie sprawozdawczym Komisja zebrała się 10 razy. Podczas spotkań członkowie
Komisji zajmowali się sprawami bieżącymi, opiniowali zarówno projekty aktów prawnych,
jak i opracowywali projekty stanowisk w sprawach dotyczących stomatologii.
Ponadto członkowie Komisji powoływani byli do zespołów wizytacyjnych i pozytywnie
zaopiniowali 7 nowych jednostek ochrony zdrowia ubiegających się o wpis na listę podmiotów
uprawnionych do organizowania stażu podyplomowego dla lekarzy dentystów prowadzonego przez
Urząd Marszałka Województwa Łódzkiego.
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W ramach swoich zadań Komisja podejmowała również działania inicjujące doskonalenie
zawodowe stomatologów. Efektem tych działań były kursy:
– ochrona radiologiczna dla lekarzy dentystów,
– z zakresu RODO,
– przygotowujący do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego,
– dotyczący elektronicznego wystawiania recept.
Nie można nie wspomnieć o najważniejszej organizacyjnie imprezie w kalendarzu
stomatologów zrzeszonych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi, a mianowicie o Łódzkich
Spotkaniach Stomatologicznych, które tradycyjnie odbyły się jesienią już po raz dziewiąty.
Pragnę podziękować wszystkim Członkom Komisji oraz Paniom Agnieszce Tokarskiej
i Katarzynie Krupskiej za zaangażowanie w prace Komisji.
Małgorzata Lindorf

Komisja Rzecznika Praw Lekarzy
W okresie sprawozdawczym luty 2018 r. – luty 2019 r. Komisja zbierała się cyklicznie,
stosownie do pojawiających się potrzeb, z wyjątkiem okresu wakacyjnego. Pracowała w składzie:
Marek Nadolski – przewodniczący, Barbara Błaszczyk, Dorota Kawnik, Wojciech Krajewski, Ewa
Kralkowska, Marek Pakalski, Agnieszka Skrzypek-Mikulska, Jacek Wilkosz,Małgorzata Zatke-Witkowska.
W minionym dwunastomiesięcznym okresie działalności Komisji dało się zauważyć,
w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi, zwiększenie problematyki z zakresu
prawa pracy. Lekarze coraz częściej zwracają się do Komisji Rzecznika Praw Lekarzy z prośbami
o pomoc lub interwencję, albo rozważenie problemów z tego właśnie zakresu.
W niniejszym sprawozdaniu należy zwrócić uwagę na sygnalizowaną, niebezpieczną
tendencję ignorowania przez osoby zarządzające podmiotami leczniczymi, zwłaszcza dużymi
szpitalami, przepisów kodeksu pracy, ustanawiającymi okresy ochronne w zakresie trwałości
stosunku pracy. Pojawia się w szczególności niezgodna z prawem praktyka wręczania lekarzom
wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy w okresie ochronnym. Ignoruje się w ten sposób
fakt, iż prawo pracy rozciąga ochronę na określone kategorie pracowników nie tylko przed
zakończeniem stosunku pracy (wypowiedzeniem umowy o pracę), ale także przed modyfikacją tego
stosunku, a więc przed tzw. wypowiedzeniem zmieniającym.
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Po drugie, mocno zarysował się podczas prac Komisji problem „normy” czasu, jaki winien
być przeznaczany na leczenie pacjenta przez lekarza specjalistę czy też – w innym ujęciu – liczby
etatów lekarzy specjalistów, przypadających na pacjenta (łóżko). Zaznaczyć trzeba, iż kwestia ta
zaczęła pojawiać się stopniowo w niepokojącym kontekście zarzutów, często nieuzasadnionych,
stawianych lekarzom ze względu na domniemane uchybienia czy niedopatrzenia w leczeniu pacjenta
z uwagi na poświęcenie niewystarczającego czasu. Stawiając zaś problem rzetelnie, chodzi jednak
o niewystarczającą liczbę zatrudnionych lekarzy w stosunku do liczby pacjentów. W ostatnim zaś
czasie omawiana kwestia została skonfrontowana na nowej płaszczyźnie, to jest prawnego
uregulowania liczby etatów pielęgniarskich na jedno łóżko, z jednoczesnym zaniechaniem takiej
regulacji odnośnie do etatów lekarzy specjalistów.
Odnosząc się w dalszym ciągu do spraw o charakterze pracowniczym, wspomnieć trzeba
podjęcie interwencji i udzielenie pomocy lekarzom, wobec których pracodawca podjął próbę
niezgodnego z prawem oddelegowania do wykonywania pracy, wymagających kwalifikacji
odmiennych (całkowicie lub częściowo) w porównaniu z tymi, jakimi legitymowali się skarżący
lekarze. Sprawa miała charakter problematyczny, związany z dużymi emocjami po stronie lekarzy.
Pracodawca podejmował kilka prób złamania oporu lekarzy w kilkumiesięcznym okresie. Problem
rozwiązano pozytywnie dla lekarzy, do czego doprowadziło konsekwentne wsparcie prawne
udzielane skarżącym.
Z ubolewaniem należy stwierdzić, iż w okresie sprawozdawczym pojawiły się także sprawy
dotyczące wynagrodzeń lekarzy. Chodziło w nich zarówno o kwestie dyskryminacji w zakresie
wysokości wynagrodzenia, jak i – niestety – niewypłacenia należnego wynagrodzenia. Tej zaś
problematyce towarzyszyła również kwestia przedawnienia roszczeń pracowniczych.
W pracach Komisji stale obecne są także sprawy z zakresu prawa karnego. Z takimi
problemami i prośbą o udzielenie pomocy zwracają się lekarze. W tym miejscu można wskazać, że
problematyka karna tych spraw dotyczy zarówno kwestii zarzucanych błędów diagnostycznych lub
leczniczych, jak i przekroczeń, dotyczących innych obowiązków wykonywanych przez lekarzy (np.
wystawianie zaświadczeń). W każdym przypadku, gdy jest to możliwe, Komisja udziela pomocy
za pośrednictwem adwokatów wspomagających jej działania.
Podobnie rzecz przedstawia się w przypadkach, gdy lekarze zwracają się o udzielenie
pomocy w związku z postępowaniami przez Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności
Zawodowej i przed Okręgowym Sądem Lekarskim. W omawianym okresie działania Komisji
problematyka odpowiedzialności zawodowej związana była z wydawaniem zaświadczeń

27

określonego rodzaju bez wystarczających uprawnień oraz zarzucaniem nieprawidłowości
w odmowie wystawienia zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy.
W przypadkach spraw indywidualnych, gdy konieczne jest udzielenie pomocy zgłaszającej
się osobie, Komisja, po analizie problemu, podejmuje działania własne bądź (gdy okazuje się, iż
niezbędna jest pomoc prawna) sprawy przekazywane są, stosownie do ich rodzaju, współpracującym
z Komisją adwokatom, członkom Izby Adwokackiej w Łodzi: Joannie Pustelnik-Jaźwiec, Marzenie
Zaleskiej i Bartoszowi Zacharkowi.
Komisja podejmowała wszelkie możliwe działania w celu udzielenia pomocy osobom, które
się do niej zgłaszały w tym celu. Czasem nie była właściwa, aby zająć się określonym problemem
lub prośbą. W takich sytuacjach przekazywano sprawę do odpowiedniej komisji.
Kieruję moje podziękowania dla wszystkich członków Komisji za ich zaangażowanie
w prace w minionym okresie sprawozdawczym i wyrażam nadzieję, że dotychczasowa, bardzo
udana współpraca w Komisji będzie kontynuowana.
Marek Nadolski

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą
W omawianym okresie sprawozdawczym Komisja (Dariusz Timler – przewodniczący,
wiceprzewodniczący: Michał Dworzyński, Anna Bednarek-Drath) zajmowała się poniższymi
sprawami:
1) prezentacją programu Observer przez Michała Dworzyńskiego,
2) omówieniem potencjalnej liczby uczestników wymiany międzynarodowej przypadającej
na jeden rok w przypadku uzyskania dotacji:
a) 2 lekarzy dentystów: 1 osoba z grupy młodszej, 1 osoba z grupy starszej,
b) 4 lekarzy: 2 osoby z kręgu specjalizacji zabiegowych oraz 2 osoby z kręgu
specjalizacji niezabiegowych, przy zachowaniu warunku 2 osób z grupy młodszej,
2 osób z grupy starszej;
3) propozycjami dotyczącymi kryteriów kwalifikacji uczestników do programu wymian.
4) omówieniem warunków pobytu w Łodzi lekarzy przyjezdnych z zagranicy.
5) omówieniem wyjazdów pracowników Uniwersytetu Medycznego w ramach programu
ERASMUS+ przez Wojciecha Kuczyńskiego:
a) STT – wyjazdy szkoleniowe,
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b) STA – wyjazdy w celu prowadzenia zajęć;
6) przedstawieniem przez Wojciecha Kuczyńskiego partnerskich wobec Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi uniwersytetów w Azji: Aichi Medical University w Nagoi (Japonia)
oraz Khon Kaen University i Mahidol University w Bangkoku (Tajlandia),
7) przedstawieniem sprawozdania z wyjazdu do Stuttgartu przez przewodniczącego. Omówienie
możliwości nawiązania umowy partnerskiej między Izbą Lekarską Baden-Württemberg
a Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi.
8) podstawą do wymiany – propozycja memorandum między izbami lekarskimi,
9) przedstawieniem zasad wykonywania zawodu lekarza w Polsce przez obcokrajowców:
a) zapraszanie lekarzy m.in. na konsylia, operacje – zgoda OIL,
b) zasady nostryfikacji dyplomu.
10) omówieniem programu HOPE dotyczącym wymiany m.in. lekarzy w Europie przez Dariusza
Timlera,
11) przedstawieniem systemu opieki zdrowotnej w Niemczech przez Sado Khana,
12) prezentacją na temat wykonywania zawodu lekarza na terenie Wielkiej Brytanii przez dr Ewę
De Havilland:
a) omówienie roli lekarza medycyny rodzinnej w systemie,
b) organizacja pracy w szpitalach, oddziałach intensywnej opieki,
c) przebieg kształcenia specjalizacyjnego;
13) omówieniem przebiegu XI Konferencji Medycyny Ratunkowej „Kopernik 2018” w dniach
16–18 listopada 2018 r.,
14) przydzieleniem opiekunów gościom zaproszonym na konferencję.
15) omówieniem tematu memorandum dla stowarzyszenia lekarzy polskiego pochodzenia na
Ukrainie,
16) omówieniem stanu przygotowania przez Sado Khana artykułu o pracy w Niemczech do
czasopisma Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi,
17) omówieniem zadań na kolejne spotkanie Komisji – znalezienie interesujących konferencji
zagranicznych w poszczególnych dziedzinach medycyny,
18) dyskusją na temat pomysłów na wykłady w trakcie przyszłorocznej Konferencji Medycyny
Ratunkowej,
19) spotkaniem, które odbyło się w trakcie ostatniego dnia XI Konferencji Medycyny
Ratunkowej „Kopernik 2018”, uczestnicy nawiązywali kontakt i opiekowali się lekarzami
obcokrajowcami,
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20) omówieniem zadań na 2019 rok.
21) propozycją i dyskusją na temat programu DUDE, zakładającemu powołanie współpracy
polegającej na tym, że lekarz odwiedzający turystycznie inny kraj mógłby nawiązać kontakt
z miejscowym lekarzem, który mógłby pokazać odwiedzającemu, jak wygląda praktyka,
szpital i jak funkcjonuje ochrona zdrowia w danym kraju;
22) dyskusją na temat zasad funkcjonowania programu DUDE,
23) ustaleniem, że program DUDE będzie omawiany na kolejnych spotkaniach.
Dariusz Timler
Koła Lekarzy Seniorów (za 2018 rok)
W okresie sprawozdawczym odbyły się wybory przewodniczącej Koła Lekarzy Seniorów
oraz Zarządu na VIII Kadencję. Na spotkaniu 15 maja 2018 r. członkowie Koła przez aklamację
ponownie wybrali na przewodniczącą doktor Krystynę Borysewicz-Charzyńską. Wybór został
potwierdzony uchwałą nr 100/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej z 19 czerwca 2018 r. Podczas
pierwszego spotkania po przerwie wakacyjnej 18 września 2018 r. wybrano członków Zarządu KLS.
Obecnie Zarząd pracuje w następującym składzie: przewodnicząca Krystyna BorysewiczCharzyńska oraz członkowie: Eulalia Boberek, Maria Domańska, Anna Gańczarczyk, Wenanta
Nadziakiewicz, Stanisława Orłowska, Krystyna Siczyńska, Alicja Naruszewicz-Petrenko, Alina
Augustynowicz-Radomska, Barbara Żytkiewicz-Zimny.
Członkowie Koła spotykają się w każdy drugi wtorek miesiąca. Spotkaniom towarzyszą
zwykle prelekcje o różnorodniej tematyce. Z okazji świąt odbyło się spotkanie wigilijne
i wielkanocne. W maju 2018 r. zorganizowaliśmy wycieczkę do Arboretum w Rogowie. Dwanaście
osób

ukończyło

kursy

komputerowe.

Kontynuowano

wysyłkę

kartek

gratulacyjnych

osiemdziesięciolatkom, organizowano uroczystości z okazji ukończenia przez członków Koła
dziewięćdziesiątych urodzin. Około 30 Seniorom niechodzącym lub przebywającym w Domach
Opieki Społecznej złożono świąteczne wizyty i wręczono upominki od łódzkiej Izby Lekarskiej.
Kieruję serdeczne podziękowania za pracę do Członków Zarządu Koła, za doskonałą
współpracę do Pani Ilonki Wantkiewicz oraz za bardzo pozytywny stosunek do Seniorów do nowego
Prezesa dr. n. med. Pawła Czekalskiego.
Krystyna Borysewicz-Charzyńska
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Koło Młodych Lekarzy i Lekarzy Dentystów
W okresie od marca 2018 r. do lutego 2019 r. odbyło się 8 posiedzeń Koła Młodych Lekarzy
i Lekarzy Dentystów OIL. W związku z zakończeniem kadencji przewodniczącego, lek. Wojciecha
Kuncmana, podczas kwietniowego spotkania przeprowadzono wybory nowego Prezydium Koła,
którego przewodniczącym został lek. Jakub Spałka.
Działalność Koła koncentrowała się głównie wokół trzech podstawowych zadań: organizowania
warsztatów i konferencji dla młodych lekarzy, podejmowania inicjatyw integrujących środowisko
lekarskie poprzez organizację wydarzeń kulturalno-rozrywkowych oraz aktywności przedstawicieli
młodego pokolenia lekarzy w pracach organów OIL oraz we współpracy z podmiotami
zewnętrznymi. Realizacja budżetu przyznanego KMLiLD w roku 2018 wyniosła 100 proc.
Warsztaty i konferencje
W

analizowanym

okresie

Koło

zorganizowało

spotkania

informacyjne

dla

lekarzy

rozpoczynających karierę zawodową: „Studia i co dalej?” dla absolwentów kierunków lekarskich na
temat procedur związanych z rozpoczęciem stażu podyplomowego (czerwiec 2018) oraz „Staż i co
dalej?”, dedykowane osobom kończącym staż podyplomowy, przygotowane we współpracy z
Oddziałem Zdrowia Publicznego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (wrzesień 2018). Wychodząc
naprzeciw zgłaszanym oczekiwaniom dotyczącym szkoleń z kompetencji miękkich, we współpracy
z Teatrem Nowym im. K. Dejmka w Łodzi, KMLiLD było w kwietniu 2018 r. współorganizatorem
pierwszych warsztatów z aktorami pt. „Jak rozmawiać z pacjentem?”. W październiku odbyła się
kolejna edycja popularnej konferencji „Kiedy medycyna spotyka się z prawem”. Rozpoczęto
również przygotowania do drugiej edycji konferencji poświęconej specyfice pracy w oddziałach
ratunkowych: „Młody Lekarz na SOR”, której pierwsza edycja została bardzo pozytywnie oceniona
przez uczestników. Ponadto delegaci Koła uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Młodych
Lekarzy i Lekarzy Dentystów: „Izba Lekarska wczoraj, dziś i jutro”, która odbyła się w maju 2018 r.
we Wrocławiu.
Wydarzenia kulturalno-rozrywkowe
W czerwcu 2018 r. członkowie Koła zorganizowali pierwsze spotkanie przy grillu w ogrodach
OIL, połączone z dalszą imprezą integracyjną w siedzibie Izby. Tradycyjnie jak co roku, wielu
uczestników zgromadził współorganizowany przez Koło wyjazd żeglarski na Mazury. W grudniu
odbyła się kolejna edycja cyklicznej Imprezy Mikołajkowej (Santa Party 5), a członkowie Koła
włączyli się w pomoc potrzebującym, przygotowując dary w ramach akcji „Szlachetna Paczka”. Pod
patronatem KMLiLD zorganizowany został Bal Sylwestrowy w klubie Brodway, a w lutym kolejna
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edycja Balu Karnawałowego. Nową, bardzo pozytywnie przyjętą inicjatywą był I Wieczór Gier
Planszowych, który odbył się 2 lutego 2019 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej.
Udział w pracach organów OIL i współpraca z podmiotami zewnętrznymi
W minionym roku członkowie Koła włączali się w prace komisji stałych działających
w strukturach OIL: m.in. Komisji Stomatologicznej, Informacyjno-Wydawniczej, Sportu i Rekreacji,
Kultury, Komisji ds. Legislacji oraz ds. Współpracy z Zagranicą. Lekarze, którzy z list zgłoszonych
przez Koło wybrani zostali w ostatnich wyborach delegatami Delegatury Łódzkiej, aktywnie
uczestniczyli w jej posiedzeniach. Przy współudziale Koła przygotowano raport o problemach
lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w województwie łódzkim – efekt spotkań
z wicewojewodą łódzkim, lek. Karolem Młynarczykiem. Członkowie Koła angażowali się w zbiórki
podpisów pod obywatelskimi projektami ustaw, w tym projektu dotyczącego finansowania opieki
medycznej w Polsce oraz szczepień ochronnych. Podczas spotkań dyskutowano o potrzebie
nawiązania bliższej współpracy z Centrum Symulacji Medycznych UM w Łodzi w celu możliwości
organizowania wysokiej jakości szkoleń dla lekarzy oraz z organizacją studencką IFMSA-Poland, aby umożliwić lekarzom udział w akcjach profilaktyki zdrowotnej przygotowywanej przez
IFMSA. W przeprowadzonych wiosną 2018 r. wyborach delegatur izb lekarskich wielu
przedstawicieli młodego pokolenia lekarzy zostało delegatami na okręgowe zjazdy lekarzy.
W mijającym roku, pomimo kilkukrotnych prób, nie udało się powołać stowarzyszenia, którego
celem miało być ułatwienie działalności Koła poprzez rozszerzenie zakresu podejmowanych
aktywności i umożliwienie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania realizowanych
inicjatyw.
Członkowie Koła prowadzą fanpage na portalu Facebook, na którym przedstawiane są
wydarzenia organizowane przez KMLiLD, a spotkania, otwarte dla wszystkich lekarzy poniżej
35. roku życia, odbywają się z reguły w pierwszy wtorek każdego miesiąca.
Jakub Spałka

Sprawozdanie Koordynatora
Ośrodka Kształcenia Medycznego OIL w Łodzi
Ośrodek Kształcenia Medycznego organizował kursy i szkolenia dla lekarzy i lekarzy
dentystów. Zakres szkoleń obejmował zagadnienia medyczne, aspekty prawne i organizacyjne
zawodu lekarza i lekarza dentysty.
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Przeprowadzono kolejne edycje kursów pt. „Stany zagrożenia życia u osób dorosłych.
Resuscytacja w gabinecie lekarskim” w czterech terminach.
Zorganizowano kolejne edycje szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej w trzech terminach.
Po pozytywnym złożeniu egzaminu państwowego kursanci zdobywali odpowiednie
uprawnienia.
Powtórzono kolejne edycje kursów przygotowujących do

Lekarskiego Egzaminu

Państwowego.
Zorganizowano konferencję na temat „Gruźlicy płuc w aspekcie lekarza praktyka”. Temat
istotny ze względu na częstsze zachorowania na gruźlicę w ostatnich latach.
Korzystając z możliwości OKM, dofinansowano IX Łódzkie Spotkania Stomatologiczne,
zorganizowane

przez

Komisję

Stomatologiczną.

Tradycyjnie

cieszyły

się

one

dużym

zainteresowaniem i miały zasięg ogólnopolski.
Przeprowadzono następujące szkolenia:
– z zakresu ochrony danych osobowych – w świetle nowo wprowadzanych przepisów
dotyczących tego zagadnienia wyjaśnień wymagało wiele aspektów prawnych, przeprowadzono
4 szkolenia, które cieszyły się dużym zainteresowaniem,
– prawne dotyczące sposobu postępowanie z trudnym pacjentem.
Zorganizowano następujące konferencje:
– wyjaśniającą zagadnienia dotyczące prawa medycznego i kwestie ubezpieczeń lekarskich:
„Prawo medyczne, administracyjne i ubezpieczeniowe w ochronie zdrowia”,
– onkologiczną: „Powstrzymaj raka”, spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem
i wyjaśniło wiele wątpliwości dotyczących opieki nad pacjentem z nowotworem.
Łukasz Jasek
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Bioetycznej
przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi
za rok 2018
Skład osobowy Komisji Bioetycznej przedstawiał się następująco: przewodniczący komisji –
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Małafiej, wiceprzewodniczący prof. dr hab. n. med. Andrzej Klimek,
wiceprzewodnicząca – prof. dr hab. Urszula Promińska (prawnik), dr n.med. Jolanta Goch,
dr n. med. Ryszard Golański, dr n. med. Grzegorz Gradowski, dr n. med. Kalina Jaskuła, dr hab.
n. med. prof. zw. Jakub Kaźmierski, dr n. med. Grzegorz Krzyżanowski, dr n. hum. Ewa Nowicka33

-Włodarczyk, prof. dr n. med. Halina Pawlicka, dr hab. n. med. prof. zw. Tadeusz Pietras,
mgr farmacji Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, ks. Paweł Sudowski (teolog). Całokształt prac
administracyjno-kancelaryjnych prowadziła i zabezpieczała Pani Anna Marciniak.
Na grudniowym (2018), plenarnym posiedzeniu Komisji, w imieniu Okręgowej Rady
Lekarskiej w Łodzi prezes ORL dr n. med. Paweł Czekalski uroczyście powitał wszystkich
zebranych. Następnie poinformował, iż zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi
nr 601/VIII/2018 z 27 listopada 2018 r. postanowiono, na kolejną VII kadencję, powołać Komisję
Bioetyczną przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi, w dotychczasowym składzie, bez jego
modyfikacji.
Prezes ORL podziękował wszystkim za dotychczasową pracę, złożył gratulacje i życząc
wszelkiej pomyślności oraz owocnych obrad w kolejnej kadencji, poprosił o dalsze prowadzenie
zebrania prof. Eugeniusza Małafieja – przewodniczącego Komisji Bioetycznej.
W 2018 r. odbyły się 22 posiedzenia Komisji – 11 planowanych oraz 11 dodatkowych,
poświęconych ocenie ośrodków badawczych oraz badaczy.
Liczba, rodzaj i sposób rozpatrzenia złożonych wniosków przedstawia się następująco:
– do oceny wpłynęło 36 nowych projektów badawczych,
– rozpoznano 36 wniosków, w tym 36 – wniosków zaopiniowano pozytywnie, co było
równoznaczne z wydaniem zgody na rozpoczęcie badań.
Wśród omawianych wniosków znajdowały się projekty prac naukowo-badawczych w liczbie
8 (doktoraty, habilitacje), gdzie przy identycznej, jak we wszystkich pracach, procedurze oceny
merytorycznej, stosowano inne kryteria finansowe.
W ramach obowiązków naszej Komisji jako komisji terenowej, istniała konieczność oceny
badaczy oraz ośrodków badawczych zlokalizowanych na terenie podlegającym kompetencjom
Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Ocena pozwalała ustalić gotowość i stopień przygotowania
określonego ośrodka i badacza do wywiązania się z obowiązków wynikających z uczestniczenia
w badaniach klinicznych kierowanych przez „komisje centralne” oraz sformułowania na tej
podstawie stosownych opinii przekazywanych do właściwych komisji.
W tym obszarze działalności Komisja rozpatrzyła 220 wniosków, dla których wydano
następujące decyzje:
– pozytywnie zaopiniowano 191 badaczy wraz z ośrodkami, w tym 32 badaczy uzyskało
pozwolenie na prowadzenie badań po stawieniu się przed Komisją i złożeniu dodatkowych
wyjaśnień,
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– 22 badaczy nie otrzymało zgody na przeprowadzenie badań z powodu występujących
braków formalnych (głównie finansowych),
– w 2 sprawach przesłano zapytania według właściwości do innych komisji lokalnych,
– 1 wniosek w świetle obowiązujących przepisów nie wymagał zgody i został wycofany,
– 4 wnioski przyjęto do wiadomości.
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 sporządzone przez dział księgowości zostało
przekazane skarbnikowi Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.
W obszarze merytoryczno-organizacyjnym członkowie Komisji uczestniczą lub śledzą na
bieżąco aktualną sytuację dotyczącą nowych przepisów o funkcjonowaniu komisji bioetycznych,
szczególnie pojawiających się wytycznych, które związane są z wdrażaniem dyrektywy unijnej.
Nie we wszystkich wydarzeniach możliwe było nasze uczestnictwo:
– konferencja pt. „Badania kliniczne – aktualne regulacje prawne i planowane zmiany”,
odbyła się w dniach 7–8 lutego 2018 r., w którym to terminie było zaplanowane posiedzenie naszej
Komisji,
– Bydgoskie Dni Bioetyczne pt. „Wyzwania i zagrożenia bioetyczne XXI wieku”, która
odbyła się 14 kwietnia 2018 r. w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Obowiązki członków
Komisji nie pozwoliły skorzystać z zaproszenia,
W dniu 24 maja 2018 r. odbyła się konferencja „Badania kliniczne – wspólne cele” w Auli
Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas której promowano
dialog i integrację wszystkich interesariuszy badań klinicznych, aby pokazać wspólne cele i wspierać
rozwój innowacji w Polsce. Kwestie dotyczące innowacyjnych terapii przedstawiono zarówno z
perspektywy sponsorów i klinicystów, jak i doświadczeń pacjentów.
Program konferencji zawierał między innymi następujące zagadnienia:
– Prezentacja aktualnego stanu prawnego i harmonogramu prac legislacyjnych nad ustawą
o badaniach klinicznych, istotną dla rozpoczęcia stosowania rozporządzenia EU 536/2014
Parlamentu Europejskiego i Rady w Polsce.
– Debata ekspertów „Innowacja po polsku” – omówione zostały doświadczenia polskich firm
innowacyjnych i zastanowiono się nad programem wsparcia innowacji oraz możliwościami rozwoju
badań klinicznych w Polsce.
– Debata z przedstawicielami pacjentów i organizacji parasolowych „Badania kliniczne –
korzyść czy ryzyko dla pacjenta”, poświęcona była potrzebie współpracy i partnerstwa (strategia
patient engagement) dla zwiększenia dostępu pacjentów do innowacyjnych, bezpiecznych
i skutecznych terapii.
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– Dyskusja nad kierunkiem rozwoju ośrodków badawczych oraz analiza wyzwań
z perspektywy różnych ośrodków badawczych – dotyczyła wymiany doświadczeń badaczy
prowadzących badania kliniczne w szpitalach i klinikach, NZOZ-ach, SMO i w prywatnych
ośrodkach badawczych.
Relację i refleksje z konferencji przedstawili na forum naszej Komisji prof. Eugeniusz
Małafiej, dr n.md. Ewa Nowicka-Włodarczyk i Anna Marciniak.
W dniu 23 listopada w Warszawie odbyła się konferencja nt. „Medycyna estetyczna –
wyzwania prawne, etyczne i medyczne”. Uczestnik konferencji – dr Golański podzielił się na forum
Komisji informacjami z tego zdarzenia.
W dniu 7 grudnia – w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyła się na Konferencja Komisji
Bioetycznych. Uczestniczyli: pani Anna Marciniak, dr Ryszard Golański, prof. Eugeniusz Małafiej.
Sprawozdanie z konferencji przedstawiono w następnym miesiącu.
W dniu 7 grudnia odbyło się walne zebranie Stowarzyszeniu Członków i Pracowników
Komisji Bioetycznych w Polsce. Aktywny udział w zebraniu brali prof. Eugeniusz Małafiej i pani
Anna Marciniak.
Komisja ma swoich przedstawicieli w:
– Ośrodku Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej – dr n. med. Ryszard Golański,
– Stowarzyszeniu Członków i Pracowników Komisji Bioetycznych w Polsce – prof.
Eugeniusz Małafiej, prof. Andrzej Klimek, dr Grzegorz Gradowski, ks. Paweł Sudowski, Anna
Marciniak.
Członkowie Komisji uczestniczą w konferencjach i zebraniach Ośrodka Bioetyki Naczelnej
Rady Lekarskiej; oraz Stowarzyszenia Członków i Pracowników Komisji Bioetycznych w Polsce.
W 2018 r. Komisja wypowiadała się w sprawach dotyczących:
projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentów przedkładanych:
1) w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości
i sposobu uiszczania opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego, uwagi do
Projektu Rozporządzenia MZ Komisja przesłała na ręce Prezesa naszej Izby.
2) Komisja wielokrotnie przedkładała na piśmie swoje stanowisko odnośnie do spraw
organizacyjnych w przypadku problemów zgłaszanych przez sponsorów.
Publikacja monografii nadesłana przez Komisję Bioetyczną Bydgoskiej Izby Lekarskiej
monografie pt. Etyczne, medyczne i prawne dylematy wokół śmierci mózgu Komisja przekazała do
posiadanej biblioteczki.
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Praca w Komisji, zarówno merytorycznie, jak i organizacyjnie układa się bardzo dobrze,
członkowie Komisji są bardzo odpowiedzialni i merytorycznie bardzo sprawni. Doskonale układa się
współpraca z oddelegowaną do prac w Komisji pracownicą etatową Izby, która aktywnie uczestniczy
w pracach Komisji oraz odpowiedzialnie pełni funkcję edukacyjną w stosunku do wszystkich
zainteresowanych pomocą ze strony Komisji.
Eugeniusz Małafiej
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